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Quando se pensa nos aspectos relacionados com o estudo ou treinamento de 

aI to ni vel no exterior, uma das. 'questões que nos vem em mente é a de saber auais as 

nuances que o rnesr'iO ~preSel!t2 com relaçe.o a diversos tipos de especialização. 

Desta forma J' nosso propósito neste trabalho dirige-se essencialrr.ente no 

sentido de caracterizar os diversos ramos de eS:f;ecialização no que êles diferf1m em 

têrmos do tipo de treinamento recebido, da duração do estudo no exterior, do tipo 
/ , de financiamento para os programas, dos pa:~ses pare os quals se dirigem preferenci-

almente os cientistas de determinadas especializações e da distribuição atual dos 

mesmos pelas diversas regiões do pais. Não abordaremos aqui os aspectos refey-entes 

a emprêgo por estarem os mesmos suficientemente cobertos em outro trabalho. (1) 

I 

Nossa primeira questão tem a ver com o tipo de treinamento recebido no e~ 

terior em têrmos do nivel dos estudos realizados, segundo as diversas especializa

çoes: qual o r8:mo de especialização que apresenta um maior número de individuos 

com nivel de doutorado em relação ~~eles com nivel de mestrado? Em outras 

vras, quais as especializações que tendem a apresentar um padrão completo de 

reira acadêmica, êste considerado até o nivel de doutorado? 

Num indice calculado pelo número de pessoas com doutorado sôbre o 

paJa-

car-

, 
numero 

de pessoas com mestrado mais doutorado, em cada especialização, constatamos que os 

resultados mais significativos se referem às áreas de ciências exatas (incl\;,indo fi. 
sica, quirnica, matemática, biologia, bioquimica.e rotânica) e ciências sociais (ir..

cluir..do sociologia, psicologia, ciência politica, história, geografia e antropolo -

gia). No total dos individuas que rece1:eram treinamento ~o periodo de 1960-70 em 

(l)-Ve~-;-trab;lho de-M;gd;-P;;t;,;-c;;rh;:-TrÕ-Em~go, no Brasil, de 
com Treinamento no Exterior" desta mesma série. 

Profissionais 
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ambas án~as, 58% seguem at~ a final de suas carreiras acadêmicas, seJ1da êsse número 

consicJeràvelmente superior ao encontrado para outras profissões. 

TABELA I: Porceni:ager:l de individuas com carreira aca.dê:rr.ica completa por ramos de e~ 

pecialização (+) 

Especia.lização índice 

Ciências Exatas 0,58 

Ciências Sociais 0,58 

Medicina (++ ) 0,56 

Engenharia 0,32 

Economia 0,23 

Agricultura 0,23 

Humanidade (+++ ) 0)23 

Educação 0,18 

Arquitetu ra. 0,14 

Administração 0,11 

(+) cálculo realizado através da f~rmula DjM+D 

NQ total d~ mestres e 
dou tores de 60 a '70 

250 

109 

L~6 

168 

106 

150 

55 

99 

7 

159 

(++) FaZ-Re necessário observar que o dado para a árA8 de medicina pode ser distor

cido, pois na verdade o curso de bacharelado no Brasil corresponde a um titulo 
, 

de doutorado e, a maioria das pessoa5 que vão pare o exterior, nessa area, reª 

lizaJll CUrsos ou estágios de especializ.ação sem t:Ltulo. 

(+-H) Humanidades inclui filosofia, letras, jornalismo, belas artes e categorias re 

siàuais. 

Poderiamos Slpor que, uma vez ~ue as áreas de ciências 8ÁRtas e ciências 

sociais apresentam essa característica, que em algumas outras ê3ses grupos estives

sem diferenciados dos demais. Desta maneira, uma expect~tiva passiveI seria a de 
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que o eotudo demandasse maior duração. Em funçeo disso é poss{vel também que a ah-

sorçao dos cientistas dessas especializações pelo mel'cado de trabalr.o se caracteri

ze por uma relativa concentraçeo na área educacional. Em outras palavras, o inves

timento para o treinaoento dêsses cientistas, de caráter mais provisional, diri

gir-se-ia no sentido de absorvê-los para a formação de outros profissionais a longo 

e médio praze no Brasil. Vejamos então como se comportam nossos dados para as di

versas especializações, em têrmos da duração dos estudos e antiguidade dos progra

mas no perlodo considerado de 10 anos. 

II 

Com efeito, ao examinarmos a tabela para duração dos estudos nas diversas 

especializações, nossas suspeitas se confirmam para os dois grupos aue verificamos 

serem at{picos anteriormente. O treinamento em ciências sociais é o que tende a a

presentar maior duração m~dia (cêrc8. de quase dois anos), seguido imediatamente pe

lo da área de ciências exatas. Contudo, ambas as áreas não apresentam um padrão de 

treinamento recente, aspecto que trataremos de explorar em outra parte dêste traba

lho. 

TABEU II: Áreas de Especialização e per{odos no exterior 

Área. ESp8Cia.li
zaçao 

Educação 

Medicína 

Humanidades 

Ciências Exatas 

Ene;~m ha. ria 

C. Sociais 

Administração 

Agrlcul tura 

Arqui tetura 

Ano de sa{da. 
médio 

1964,09(+) 

64,22 

64,,56 

64,77 

64,83 

64,84 

64,93 

65,29 

65,93 

Ano de chegada 
médio 

1965,OJ, 

65,54 

65,96 

66,55 

66,50 

66,78 

66,4l 

67,02 

67,.12 

~;s algarismos apos a virgula correspondem a ce~t~simos de ano. 

tempo médio no 
exte!'Ío!" (anos) 

0,95 anos 

1,32 

1,40 

1,78 

1,67 

1,94 

1,48 

1,73 

I ,J 9 
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É interessante notar COffiO 03 grupos de ciências sociais e ciências exates 

sao atípicos numa série de outras características. No que se refere a emprêgo, por 
, 

exemplo, os cientistas dessas especializações são absorvidos em muito maio!' numero 

pela área educacional, comparativamente às outras especializações que o sao pela á-
rea técnica. - ~ I Ademais, se se toma a absorçao de acordo com o nlvel dos estudos rea-

lizados, vemos que, ao contrário das outras áreas, as de ciências exatas e ciências 

sociais apresentam, entre Os seus respectivos totais de individuos com nível de do~ 

torado, um quociente de distribuição pelR área técnica e educacional Quase igual a 

1. Essa verificaçã.o pode estar indicando que, urna vez que o tempo médio de duração 

dos estudos é maj.or para essas duas áreas estaria ocorrendo uma absorçã.o gradativa 

pela área técnica apenas de individuas corr, aI to grau de qualificação. 

No caso especifico da~ ciências exatas, a verificação s~bre a duração dos 

estudos parece indicar urna ênfase muito grande, pelos programas existentes, no est~ 

mulo de profissões voltadas diretamente para o desenvolvimento econômico. 

o mesmo não poder{arncs dizer com relação à área de ciências sociais, com 
, 

relaçã.o a qual não parece existirem ainda condições para uma absorção fora da area 

educaciona1. De tôda forma, se tal não fôr o caso, as condições prevalecentes no 

mercado de trabalho determ~nam uma foY~ação rigorosa e mais profunda. Nossa suposi 

ção é a de que uma visão da possibilidade de intervenção técnica do cientista so

cial no processo de desenvolvimento ou, eln outras palavras, a flexibilização do me,!: 

cado de trabalho para êste tipo de profissional, se dá em função d.e uma orientação 

externa antes do que interna. Tal orientação é impressa bàsicamente na qualidade e 

no tipo dos estudos recebidos no exterior, bem como nas fontes de financiamento pa

ra os programas nessa especialização. 

Tal suposição pode ser verificada a grosso ffiado numa tentativa de 

rar os programas de financiamento r:acionais com os estrangeiros existentes. 

III 

Tratariamos assim de responder agora à segninte questão: entre as insti

tuições que financiam o treir:amento no exterior, qual a ênfase no envio de profis

sionais de determinada especialização através do tempo? 

As duas instituições nacionais mais importantes Que financiam programas 

de treinamento no exterior saa a CAPES' e o CtJPq. Na primeira, a ênfase dos progra

mas ten sido no sentido de favorecer as áreas de ciências exatas e medicina, com di 
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ferenças surpreendentes com relação as outras areas, exceto engenharia, que talJlb~m 

merece atenção considerável, emrora menor que as duas outras, no total do perlodo 

em questão. Temos 25,7%, 24,7% e 15,8% respectivamente, ao mesmo tempo em aue a mg 

dia para as outras especializações situa-se em tÔrTIO de 5%. A parcela representada 

especificamente pela3 ciências sociais no to~l de pessoas enviadas pela CAPES nos 

dez anos é de ~enas 5,9%. \!sse padrão nao se aI tera lmli to a trav~s do tempo: mOl'

mente nos anos de 65 a 69, a tendência foi a de que as áreas de ciências exates e 

medicina sempre representassem os maiores percentuais nos programss da CAPES. 

A tendência a enfatizar as especializações de caráter técnico repete-se 
~ • A • 

nov BJI1en te nos programas do C~JPq, aqui com maior clareza, pois e. ares de ClenClas e-

xatas representa 65,5% do total de indivÍduos enviados nos 10 anos. Segue-se a á
rea de engenharia com 17,7% e agricultura com 9,3%. O restante das especj_alizaç0es 

sao insignificantes nos programas do CNFq, onde ciências sociais representam apenas 

1,4%. No periodo dos dez anos êsse padrão se alterou apenas uma vez: no ano de 

1961 quando se ffi1bstituiu a ênfase em engenharia pela ênfase em educação. 

Os outros progr8J1!as nacionais, tanto de âmbito governamental quanto pri

vado repetem a tendência a uma concentração quase que total de recursos nas especiª 

lizações de caráter técnico: ciências, engenharia e medicina no primeiro caso e en

genharia e ciências no segundo. 

O~ programas da USAID, principal instituição estrangeira no envio de bol

sistas ao exterior, já revelam uma mudança no que se refere B uma distribuição mais 

equitativa de recursos pelas diversas áreas de especialização. Ademais seus progrª 

mas se caracterizam pe}o fato de os investimentos estarem dirigidos ao setor educa

cional, ou seja, especialistas visando a formaç9,o de novos especialistas no Brasil, 

o que implica em resultados a longo prazo no sentido das metas do desenvolvimento ~ 

conômico. As especializações que mais se salientam no total dos individuas enviados 

nos dez anos são, pela ordem, agricultura, educação e administração (com diferenças 

não nrui to significathras entre as três): 20% em média pal'a cada uma, vindo em se

gtlida a área de economia., com 12,5%. É interessante notar como essa mudança se a

presenta através do tempo: nos anos de 59,60 e tI havia muita ênfase nas especiali 

zaçees de medicina e engenharia. Quase a totalidade dos médicos enviados no per{o

do de dez anos sairam nos três primeir'os anos, bem como grande payte dos engenhei

ros. Gradativamente a ~nfase vai-~e voltando para os programas de educação, agrl

cultura e administração (no per{odo de 62 a 64), até que 1965 em diante êsse pad~ão 

se instaura definitivamente. Conforme se pode observar, não temos ainda aoui uma 

ênfase em ciências sociais. 
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Tal ênfase vai ser encontrada nos programas da Fundação Ford, onde aquela 

especialização representa 23,1.% do total de individuas enviados nos dez anos, o que 

equivale dizer, a w~ior e uma parte bastante considerável da distribuição de seus 

programas. 

Os programas da Comissão Fullbright apresentam uma ênfase considerável em 

educação (27,5%) mas são bastante equilibrados em têrmos da distribuição do restan

te pelas outras especializações, principalmente ciências exatas, humanidades em ge

ral e engenharia (uma média de 13%). Ciências sociais desempenham aqui uma porcen

tagem de 6,8 que é considerável em relação ao que cada uma das outras especializa -

çoes desempenham no total. 

Nos programas financiados por outra~ instituiçõeg estrangeiras tanto go

vernamentais (embaixadaS t principalmente) quanto privadas,a caracter1stica ~ no sen 

tido de uma distribuição mais equitativa entre os diversos campos de especialização. 

Observe-se como a ~rea de ciências sociais é significativa em am~os os casos: 11,6 

e 9,0%, respectivamente. 



TABELA III: Especialização e financiamento do estudo no exterior 

BÓLSA ENG. CI~N. ADMIN. C.SOC. ECON. EDUC. AGRI. HUMA. MED. ARQT. TOT. (N) 

CAPES 15,8 25,7 3,9 5,9 6,9 5,9 7,9 1,9 24,7 0,9 100% (101 ) 

CNPq 17,7 65,5 0,9 1,4 0,4 1,9 9,3 0,0 2,4 0,0 100% (203) 

BRASIL/GOV. 20,6 34,1 4,7 4,7 7 ,1 4,7 5,5 3,1 13,4 1,5 100% (126) 

BRASIL/PRIV. 47 , 4 23,7 5, O 5,0 1,6 1,6 3,3 5,0 6 , 7 O, O 100% ( 59) 

USAlD 8,6 7,4 20,1 1 ,8 12,5 20,2 21,1 3,0 4,5 0,2 100~ (685) 

FORD 5,3 J 2 , 7 8,5 23,4 13,8 9,5 17,0 9,5 0,0 0,0 100% ( 94) 

FULLBRIGHT 12,2 16,4 4,2 6,8 4,5 27 ,5 2,6 14,9 9,9 0,3 100% (261) 

EXT.GOV. 11,6 21,3 7 ,8 11,6 8,8 11,2 5,1 7 , 2 12,0 2,9 100% (507) 

EXT.PRIV. 6 , 6 26,4 9. O 9,0 4,9 13,2 3,3 6,6 18,1 2,4 100% (121) 
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Para podermos captar a variação no per:Lodo de tenpo eI':'l questÃo nos pa.

drões de prioridade das diversas instituições, computamos no total de cada ano as 

duas árBas de especialização que continham o maior percentual de individuos por en 

tidade financiadora. Em seguida, calculamos o número de vêzes, no total do perio

do, em que determinada especialização era prioritária. Verificamos mais claramen

te desta forma que, realmente, enquanto o padrão das entidades financiadoras naciQ 

nais se caracteriza por uma total prioridade conferida às áreas de ciências exatas, 

engenharia e medicina, no caso das instituições estrangei!'~s existe uma variação 

mais equilibrada de ano para ano, sendo as áreas de educação e ciências exatas as 

que mais merecem destaque, porém não de maneira discrepante com o resto das espe

cializações. Observe-se que a área de ciências sociais é prioritária em pelo me

nos 10% dos casos do exterior, enquanto que no caso nacional ela o é em apenas 

2,4%. 

, I 
Podemos verificar ainda um aspecto saliente com relaçeo a polltíca de con 

cessao de bolsas do CNPq, que se caracterizou por extrema rigidez no per{odo dos 

dez anos: apenas no ano de 1961 ciências exatas e engenharia deixou de ser o pa

drão de prioridade, te~do-se substituido nacuele ano, a é0fase em engenharia por ~ 

ducaçeo. 

TABELA IV: Prioridades na çonceSS80 de bolsas no per{odo de 1960-70 (+) 

CAPES CNPq Br.Gob. Br.Pri. Tot. USAID Ford Fulcr.Ext.Gov. Ext.Prí.Tot 

ES12ecializ. 

Engenharia 6 10 4 4 24 :2 :2 2 2 8 

Medicina ~ 3 2 11 2 4 5 11 

C. Exatas 5 11 8 5 29 :2 4 8 5 19 

Economia 2 3 5 2 3 2 7 

Admínist. 1 1 3 5 6 2 I 2 11 

Educação :2 1 J 7 8 3 3 21 

C.Sociais 1 1 2 3 1 4 2 10 

Humanid. 1 1 2 :2 3 :2 2 9 

Agricult. 1 1 5 :2 7 

(+ ) Verificou-se por ano as duas especializações com maior percentual de bolsistas 
em cada instituição. Temos assim que, dentro de cada instituição, existe um 
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total de 22 possibilidades de prioridade. A freqt!ência regi.strada na vertical 
nos dá, assim, o nÚmero de vêzes em que cada especialização foi prioritária no 
total de 11 anos por instituição. 

IV 

Poder{amos verificar agora como se reflete esse padrão de financiamento 
./ no envio dos profissionais a determinados palses. 

Continuando a enfatizar a comparação entre as caracter{sticas das espe

cializações de ciências exatas por um lado, e ciências sociais, por outro, uma su-
. -././ ~ poslçao posslvel quanto a- palS para onde se dirigem prefere:r.ci8lmente esses cien-

tistas seria a de, ao passo que em ciências sociais tenderia a haver' uma concentr~ 

çao relativa, possiveJJr.ente para paises eurcpeus, eTII ciênd83 exetas tenderia a hª
ver uma dispersão por diversos po{ses. 

Tal suposiç8.o se fundamenta na idéia de que, uma veZ Que o financiamerlto 

para ciências sociais f, 
. 

relativamente concentrado na area de instituições governa-

mentais estrangeiras (e.essas são principalmente as diversas embaixadas de 

europeus), o mesmo nao se passa com a ~rea de ciências exatas. 

, 
paises 

, 
Ademaj s J- as oiversas especializações computadas na. area de ciencias exa-

tas pedem demandar est~do em pa{ses di~erentes. Na verdade, 8 suposição feita an-
,.. I' " teriormente poderia ser generalizada para toda a area tecníc:)-d.entlfica, por um 

lado, e para a ~rea de humanidade, por outro: enquanto as primeiras geralmente im 

plicam num tipo de treinamento bastante especÚ'ico, o que levaria a uma maior ne

cessidade de equação do pais de estudo, as segundas implicam numa fonnaç~o de tipo 
,.. I ~ "-

mais amplo e, freqtientemente, a escolha do palS e uma decorrencia da oferta exis-

tente de financiamentos para os estudos. 

Na verdade, quando se toma o tipo de especialização 'SlO!" pais de estudo, 

constata-se Que, apesar de uma concentração maior nos Estados Unidos em tôdas as eg 

pecializações, em ciências sociais e humanidades ela tende a ser meno~. As espe

cialidades técnicas s~ apresentam um padrão discrepante no oue se refere a ar0ui

tetura e medicina, amcas apresentando um padrão europeu quanto ao pais de estudo,ou 

melhor dizendo, menos concentradas nos Estados Unidos. 
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TABELA V: Áreas de especialização e pais de estudo 

ESPE CIALIZAÇAO 

PAís Eng. Cienc. Admn. C.Soc. Econ. Educ. Agric. Human. 

-----------------------.----------------------------------
A.Lat. 1,9 3,0 

Europa 5,1 5,7 

D.S.A. 62,9 57,6 

Inglat. 4,1 8,1 

Françe 11,6 13,3 

Alem. 10,6 7,7 

Canada 0,3 1,1 

Outros 3,2 3,2 

Total 100% 100% 

(N) (310) (526) 

1,2 9,2 

4,4 7,6 

71,4 41,3 

8,8 4,8 

11,6 27,1 

1,2 7,0 

0,0 0,0 

1,2 2,7 

100% 100% 

(249) (184) 

8,6 

11,0 

68,4 

1,9 

6,6 

2,3 

0,4 

0,1,. 

100% 

(209 ) 

0,8 8,7 

1,6 2,0 

71,3 72,3 

6,3 1,7 

12,1 5,2 

5,5 1,0 

0,5 1,0 

1,6 7,6 

100% 100% 

(363) (286) 

1,3 

1,8 

53,2 

5,2 

17,1 

9,8 

1,9 

7,3 

100% 

(152 ) 

9. 

Med. 

2,2 8,5 

3,8 22,8 

55,9 5,7 

19,1 20,0 

9,1 11,1;. 

5,3 28,5 

1,1 0,0 

3,0 2,8 

100% 100% 

(2A1) (35) 

--------------------------~----------------

. 
De maneir'a a visualizarmos os componentes por areas de especialização do 

total de pessoas que se dirigem a determinado pais (e dêste modo eliminando a con

centraçeo que verifica acima para os Estados Unidos), ~ ~tíl o exame da distribui

ÇaO com as porcentagens calculadas no sentido dos países. 

Observa-~e aqui que, enQuanto paises como a Alemanha, Inglaterra e Es

tados Unidos absorvem preferencialmente pessoal de áreas t~cnicas (ciências exatas, 

engenharia e medicina), a porcentagem representada por Ciências Sociais é maior 

em outros palses europeus, França e Amér'ica Latina. ° dado interessante que se s!!, 

lienta na tabela abaixo é exatamente o de que a área de ciências exatas representa 

uma percentagem significativa do total de pessoas que se dirigem a todos os pa1ses, 

enquanto que as outras especializações desempenham porcentagens significativas em 
.t determinados palses. 
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TABELA VI: Pa{ses de estudo e 
, 

de especiali2a~ão areas 

PAis 

ESPE:CIAL. Am. Lat. U.S.A. Europa Inglat. França Alemanha Outr·os 

----------------

arqt. e 
engenho 10,0 12,5 16,2 11,3 12,4 27,4 10,5 

C.Exatas 15,6 19,1 19,8 23,7 22,9 25,1 18,2 

Administ. 2,9 ll,l 6,6 1l,3 8,6 1,7 2,6 

C.Sociais 16,6 4,8 10,8 5,1 16,1 7,7 5,2 

Economia 17,6 8,7 16,8 2,0 L!-,l 4,1 0,8 

Educação 3,9 15,8 lH2 1l,8 14,3 19,9 8,6 

Agricult. 25,4 12,9 6,6 2,5 5,3 2,3 41,5 

Humanid. 1,9 5,1 12,0 4,6 8,0 9,5 J ,1.. 

Medicina 5,8 9,4 6,6 27,3 7,7 9,5 8,6 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(N) (102 ) (1673 ) (166) (194) (395) (167) (115 ) 

---------------------------

Em outra parte do nosso trabalho, observamos como as áreas de Ciên

cias Exatas e ciências sociais não se caracterizam por um padrão recente de trein~ 

mento no exterior. Salientamos tamcém, como para as duas áreas o investimento teu 

deria a ser dirigido ao setor educacional, bem como que a àui"àção dos estudos nes

sas especializaçces tendia a ser maior. Outra observação dizia respeito ao apro

veitamento de 50% dos individuos com doutorado na área técnica em ambas as especi~ 

lizaçces, embora no conjunto a absorção fôsse maior pela área educacional. Impor

tante também foi verificar como para a área de ciências sociais o financiamento e 

externo, diferentemente da área de ciências exatas, para a qual a ênfase no trein~ 

menta é exercida mais internamente. Verificamos em seguida corno certos países eu

ropeus tendem a privilegiar o treinamento de cientistas sociais, ao contrário de 

uma dispersão para a área de ciências exatas erro têrmos do pais de estudo. 

Não tenderia, porém, a haver uma variação no pais de estudo através 

do periodo de dez anos? Nossa suposição é a de cue uma mudança de ênfase em têr-
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mos do pais de estudo na área de ciências sociais, de paises europeus para os Es

tados Unidos, seria um bom indicador da possibilidade de flexibilização do mercado 

de trabalho interno do cientista social, em virtude das caracteristicas do estudo 

naquêle pais. Para a área de ciências exatas, ao contrário, não tenderia a ocor-
. ,....... ~ / ' 

rer uma vanaçao tao sensivel do pa~s de estudo atraves do tempo. 

Assim é que, no inicio do periodo para o aual forRm coletados os nossos 

dados(de 59 a 62), quase nm havia diferença entre o número de cientistas sociais 

enviados para a França e Estados Unidos. Uma diferença considerável a favor da 

França passa a existir no quadriénio seguinte e, por fim de 19h7 a 70 temos uma 

porcentagem muito maior de cientistas sociais se dirigindo aos Estados Unidos pre

ferenoialmente. Com relação à área de ciências, ocorre uma diferença. sensivel fa

voràvelmente aos Estados Unidos no inicio do periodo, sendo progressivamente rever 

tida em favor da França nos anos seguintes. 

Dessa maneira nossa suposição se confirma, sendo a e1Ft agregada uma in

teressante verificação, que e a de que o raciocinio inverso ao aue fizemos para ci 

ências sociais se aplica ao CRSO de ciências exatES. Em outras palavras, à medida 

em que os Estados Unidos foram se impondo com relação ao mercado de ciências so

ciais, a França foi ganhando terreno na área de ciencias exatas. Se se at:r'ibui 

tradicionalmente ao primeiro pais uma tendência "tecnologizante" e ao segundo um~ 

tradição humanista, vemos que se caminha em direção a um ecuil{brio. Evidentemen

te que os reflexos no mercado de trabalho brasileiro se fazem sentir diferencial

mente apenas na área de ci~ncias sociais pela nítida diferença de linha entre os 

estudos em cada um dos paises: os Estados Unidos caracterizando-se pela ~nfase em 

pesquisa empÚ'ica e a França. por uma tendência humanista e filosófica. 

/ A , 

Poder-se-la argumentar que nossas inferencias V80 um !-lOUCO alem do que 

os nosso dados permitem no que se refere, per exemplo, a uma possivel flexibiliza

ção interna do mercado de ciências sociais no Brasil. Nossa expljcação e a de oue 

um dos caminhos para um aproveitamento mais t~cnico do cientista social ~ justameg 

te aquele propiciado pela realização de pesquisas emp{ricas para o planejamento 

integrado do desenvolvimento econômico. 

TABELA VII: Comparação por Qê"is§'§~_ê:Q2ê. entre 11S, especializações de ciênc~ª . .§.....§~

tas e_ciências ~)ciais 
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ClftNCIAS SOCIAIS CI~NCIAS EXATAS 

U.S.A. FRANÇA U.S.A. FRANÇA 

ANOS DE SP,:IDA 

1959 62 20,8 24,0 28,6 4,6 

1963 66 35,4 56,0 40,9 45,5 

1967 70 43,8 20,0 30,5 49,9 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

(N) (76) (50) (303 ) (70) 

-------------------------_ .. --------

v 

Por fim, resta-nos verificar a distribuição, segundo ramos de especiali

zaçao, do pessoal coro treinamento no exterior pelas diversas regiões do Brasil. 

Um exame da tabela a seguir revela-nos que, de inicio, um fato relevante 

e a grande concentraçeo, em todos os ramos de especialização, na região Centro-Sul 

do Brasil em comparação com o Norte e o Nordeste, o que e.testa mais uma vez o fe

nômeno das disparidades regionais no processo de desenvolvimento econômico. O prQ. 

blema é tanto mais grave quando se exrunina que, eX8tamente nas áreas de engenharia 

e ciências exatas a concentração é relativamente maior do que para as outras áreas 

em geral, se se pensa nas disciplinas de caráter técnico como reqmisito para o de

senvolvimento. A ;{rea de administração apresenta-se mais dispersa, sendo a única, 

no total das especializações com relação à qual isso se verifica. 

TABEI). VIII: Distribuição reg:i,onal do pessoal com trein8mento~xterior!~ndo 

ramos de espec~ização (+) 
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ESPECIALIZAÇAO 

Med. Eng. Ciênc. Admn. C .. Soc. Econ. Educ. Agriº-~ ___ Human.!. 

REGIAO 

CENTRO-SUL 73,6 90,0 83,6 71,0 75,6 76,7 73,1 72,8 80,1 

NORDESTE 20,4 5,8 11,8 27,3 15,0 16,8 20,5 18,1 13,0 

OUTROS 6,0 4,2 4,6 1,7 10,4 7,5 6,4 9,1 6,9 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(N) (166) (255 ) (425) (215 ) (158 ) (195) (247) (203 ) (107) 

(+ ) A região Centro-Sul inclui: Rio Grande do Sul, São Paule, Guanabara, Minas Ge-

rais e BrasÍlia. 

A região Nordeste inclui: Ceará Pernambuco, Para1ba, Bahia. 

Um dos aspectos importantes na literatura sôbre o êxodo de profissionais 

tem a ver com o problema da concentração dentro de determinadas regiões do pais do 

pessoal altamente qualificado: trata-se do chamado brain-drain interno, onde ve

rifica-se o retôrno ao pais de origem mas não ao local de origem. Infelizmente m~ 

sos dados referem-se apenas ao total de pessoal existente em cada estado, sendo ~ 

isso imposs{vel o cálculo da taxa de migração interna. Contudo, considerando ape

nas a concentração que se observa nos dados acima, já podemos ter uma idéis de uma 

das facetas dêsse problema, que parece aplicar-se com muita justeza ao caso brasi

leiro. 

Um exame dos dados acima desdobrados por estado nos mostra que as maio

res concentraçces, no caso de tôdas as especializações, se verificam para os esta

dos de são Paulo e Guanabara. Para o restante dos estados, excetuando-se Minas G~ 

rajs que apresenta taxas médias de concentração em todos os ramos de especializa -

çao, nao existe um padrão homogêneo de concentração. Com isso queremos dizer que, 

por exemplo, a Bahia apresenta uma concentração maior de pessoal especializado em 

administração, com baixos indices para o restante dos ramos. Já o Ceará apresenta 

maiores concentrações em economia e educação, sendo o restante baixo. 
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SUMÁRIO E CONCLUSQES 

As principais verificações que obtivemos com essB &nálise de dados pre1i 
minares do Projeto Retôrno podem ser assim resumidas: 

, 
1. Entre as diversas ar8as de especializaçãc, as que mais apresentam, em 

,.., ~ / 
termos relativos, um numero de profissionais com carreire completa. ate o nlvel de 

doutorado são as de Ciências Exates e Ciências Sociais. 

2. Isso DT.plica numa maior duração do estudo no exterior para ambas as 

especializações. 

3. Com relação ~s fontes de financiamento verificou-se que, enquanto no 

caso de ciências exatas e especializaçces de caráter mais t~cnico o suporte nacio

nal corresponde a uma grande parcela do tota.l do financiamento existente, para o 

caso de ciências sociais e humanidtides os recur50S tendem a provir de fontes exter 

nas. 

4. A distribuição de recursos do total do financiamento externo sendo 

mais equitativa pelas diversan ireas de especiB:lizaçãc em comparação com a distri

buição muito concentT'ada em especializações técnicas oue se verifica nos financia

mentos nacionais, revela que B politica dêsses U:ltimos ~ crienteda por diretrizes 

que visam prioritàriamente ampliar o campo da pesquisa cientifica para o desenvol

vimento econômico. A complementaridade necessária a um privilegiemento das outras 

arE;BS de especialização tende a ccorrer com 8 participação do financiamento exter

no. 

.. 
5. A mudança que tem-se processado quanto f;O palS de estudo para as es-

pecializações de ciências sociais é, na nossa opinião, indicadora de maior flexibi 

lidade do mel'cado de trabalho interno para êsses profissiofÁais l em virtude do tipo 

de treinarr:ento que caracteriza o estudo nos Estados lTnidos em comparaçao com o da 

França. Por outro lado t essa substituição ~ue se verifica para os Estados Unidos 

na área de ciências sociais é contrabalançada pela crescerJte imposição européia no 

que diz respeito ~ ~rea de ciências exetas, tradicicnalrr,ente caracterizada por uma 

tendência amerioana quanto .'la pais de estudo. 

6. Por fim, da nossa análise depreende-se que uma das faltas dos progra

mas de treinamento no exterior enquanto voltados aos requisitos do desenvolvImento 

econômico se reflete na distribuição do pessoal treinado pelas diversas regiões do 
/ M ~ 

paJ.s: a concentraçao de mao de obra aI t-BIIlente qualificada nos estados mais desen -
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volvidos e um indicador de que as necessidades das regiões mais pobres não vêm serr 

do atendidas, o que tenderia a enfatizar ainda mais as disparidades regionais. De 

uma polItica de atuação conunta de organismos nacionais e internacionais poderia 

resultar um planejamento racional que tornasse mais eficaz a alocação de recursos 

dos investimentos realizados, tanto no Que se refere às diversas áreas de especia

lização, quanto ao aproveitamento efetivo dêsse pessoal frente aos requisitos ao 

desenvolvimento. 
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